
   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                        

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                                                        Αριθ. Πρωτ: 21145/4435 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  επαναπροκήρυξης  

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

 

Ο Δήμος Ιωαννιτών ύστερα από 

1.  την υπ’ αριθ. 133/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιωαννιτών,  

2. Την αριθ. 16014/3435/12-3-2020 ανακοίνωσή μας (ΑΔΑ: ΩΩΝ3ΩΕΩ-ΖΛ0)  

3. Το γεγονός ότι κατατέθηκε μία αίτηση,  αλλά ο υποψήφιος εμπίπτει στο κώλυ-

μα της υπέρβασης της απασχόλησης των δύο (2) μηνών μέσα σε συνολικό διά-

στημα δώδεκα (12) μηνών, δεδομένου ότι είχε απασχοληθεί  στον ίδιο φορέα, με 

την ίδια νομική διάταξη και για την κάλυψη ίδιας φύσεως αναγκών  από 

28/11/2019 έως 27/1/2020.  

ανακοινώνει εκ νέου  ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού  δύο  (2) ατόμων, για την αντιμετώ-

πιση   αναγκών  του καταφυγίου αδέσποτων ζώων  του Δήμου για τις εξής κατά α-

ριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα  και την αντί-

στοιχη χρονική περίοδο: 

 
ΕΙΔΙΚΟ-

ΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘ-

ΜΟΣ 

ΑΤΟ-

ΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙ-

ΚΗ 

ΔΙΑΡ-

ΚΕΙΑ 

ΠΕ Κτη-

νιάτρων 

2 α)Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας 

πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-

στημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλο-

γής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και 

β)Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων Έναρ-

ξης Άσκης`ης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότη-

τας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση άσκησης Γεωτεχνικού Ε-

παγγέλματος ειδικότητας Κτηνίατρου. 

Δύο (2) 

μήνες 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών,  να είναι υγιείς και αρτι-

μελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της 

θέσης που θα καλύψουν.  

ΑΔΑ: Ω72ΜΩΕΩ-ΕΦΘ



 Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, 

δικαστική συμπαράσταση ). 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας  

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για 

τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. 

3.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν έχει εργα-

στεί το τελευταίο δωδεκάμηνο στο δημόσιο, σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα 

της απασχόλησής του στο φορέα αυτόν.   

4. Τίτλο σπουδών  

5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ιωαννιτών  

στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  (Δ/νση: Κα-

πλάνη 7  2ος όροφος, τηλ: 2651361346)  αρμόδιος  για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. 

Καραγιάννης Παναγιώτης  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία δέκα 

(10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δη-

μοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδα του Νομού. 

Η ανακοίνωση  αυτή να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και να δημοσιευ-

τεί σε μία τουλάχιστον (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού.  
 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ 

 

 

Κοινοποίηση: 

Εφημερίδα ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ για δημοσίευση   στο φύλλο της 23/4/2020 

 

 

 
                                                               

ΑΔΑ: Ω72ΜΩΕΩ-ΕΦΘ
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